
Marc de Hond: ‘Licht in de Tunnel’ Uitgeverij Lev, Amsterdam 2020.ISBN     

9789400513440 ( Dwarslaesie/ Blaaskanker/ Uitzaaiingen/Palliatief/ Persoonlijke 
relatie/ Coping/ Humor/ ED) Zie ook: https://www.bol.com/nl/p/licht-in-de-

tunnel/9300000003672857 /  

https://www.boekenlev.nl/nl/product/9789400513440/licht-in-de-tunnel.html  

en https://www.marcdehond.nl/  

Soort boek/ziekte stijl: 

‘We wachten niet tot het licht aan het einde aan de tunnel, maar we hangen zelf de 

lampjes op.' 

Marc de Hond vertelt openhartig over de periode nadat hij te horen had gekregen dat 

hij kanker had. Vol optimisme en humor weet hij zelfs licht te brengen in de 

donkerste momenten. 

Toen Marc de Hond eind 2018 hoorde dat hij ziek was, besefte hij dat er een grote 

kans was dat hij zijn kinderen niet groot zou zien worden. Hij besloot een dagboek te 

gaan bijhouden. Het werd een periode van veel slecht nieuws en donkere momenten. 

Maar hij en zijn gezin traden ook de moeilijke momenten met optimisme en humor 

tegemoet. De lampjes in de tunnel waren het bijzondere huwelijksaanzoek in Carré 

tijdens de eerste chemo, het afscheidsfeest voor zijn blaas die verwijderd moest 

worden, de pretparkbezoeken met de kinderen op goede dagen en het huwelijksfeest 

toen Marc en zijn vrouw Remona al wisten dat hij niet meer beter zou worden, maar 

dat geheim hielden voor hun gasten. 

Licht in de tunnel is een bijzonder boek met een unieke en inspirerende kijk op leven 

en dood. (Bron: https://www.scheltema.nl) 

Over de schrijver:  

Marc David de Hond (1977) is de zoon van opiniepeiler Maurice de Hond en Jasmin 

Busnach (gestorven in 1980). Hij groeide op bij de tweede vrouw van zijn vader, 

Caroline Wijnperle, heeft een broer Michel, een halfbroer Brian en twee halfzusjes 

Nathalie en Naomi. Hij was ondernemer, (Hatchoo! en Veiling.com), radio en 

televisie presentator, theatermaker, gewenste gast bij televisieprogramma. In 

augustus 2008 verscheen een boek van zijn hand met de titel Kracht, waarin hij 

schreef over zijn revalidatie na het oplopen van een dwarslaesie in 2002. In 2015 

toerde hij door Nederland met zijn eerste solo theatervoorstelling Scherven brengen 

geluk, eind 2016 volgde zijn tweede show: Wie bang is, krijgt ook klappen en in 2018 
Voortschrijdend Inzicht.  

Naar Marcs wens verscheen het boek  Licht in de tunnel na zijn dood. Hij overleed op 

3 juni 2020.  Marc was getrouwd met Remona Fransen met haar heeft hij twee 

kinderen, een dochter en een zoon. Zie ook: https://www.volkskrant.nl/mensen/ik-

vind-het-allemaal-vrij-oneerlijk-maar-het-leven-is-nou-eenmaal-

oneerlijk~b244f474/ (Bron: Wikipedia) 

 

Wat viel op:  

De openheid waarmee Marc de Hond schrijft over verschillende situaties waarmee hij 

en zijn gezin te maken krijgen.  

De ongelooflijke kracht die Marc de Hond kan opbrengen om in de tijd die hij nog te 
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leven heeft, zoveel mogelijk te doen voor zijn vrouw en kinderen. Hij had oog voor 

hen, wilde ervoor zorgen dat alles wat hij kon doen om de periode na zijn dood voor  
zijn vrouw en kinderen te verlichten, was gedaan. Bijvoorbeeld, omdat hij zelf op 3-

jarige leeftijd zijn moeder verloor en zich zijn verjaardagsfeestje nog kon herinneren, 

wordt het feestje van zijn dochtertje gevierd. Omdat Remona graag dichterbij haar 

ouders wil wonen koopt hij haar droomhuis en vertelt dat hij dat heeft gedaan, zodat 

mensen niet gaan denken dat Remona het na zijn dood ervan neemt.  

 

Citaten:  

Pag.72: ‘Ik had- toen ik alleen nog maar een dwarslaesie had- al het gevoel dat ik mijn 

vriendin op dit gebied tekort deed.’ Nu er door de operatie nog meer gebreken bij zijn 

gekomen, is dat gevoel alleen maar groter geworden.’  

 

Pag.114: ‘Zei mijn arts nou net eventjes tussen neus en lippendoor dat ik hier 

sowiesodood aan ga? Maar misschien ietsje later?’ 

 

Pag.207: ‘Intussen vraag ik me af wat ik nog voor haar terug kan doen. Het enige wat 

ik echt op mijn oude niveau kan, is denken en praten.’ 

 

Pag.242: ‘Want als je dood bent, is de kanker ook dood. Dat is dus nogal dom van de 

kanker. Maar dan is er minimaal sprake van gelijkspel.’ 

 

Pag.245-246: ‘Lieve Livia…Met jou spelen, vlak voor het slapengaan, is het mooiste 

wat er is. … Ik heb dertien interviews kunnen opnemen: je mag ze kijken, maar dat 

hoeft natuurlijk niet…. Lieve James, Voor jou geldt voor een groot deel hetzelfde als 

voor je zus.’ 

 

Inzien:  

https://www.bol.com/nl/p/licht-in-de-tunnel/9300000003672857/#modal_open   

 

Recensies/Extra: 

https://freelennse.nl/2020/07/recensie-licht-in-de-tunnel-marc-de-hond/ 

http://www.boekenkrant.com/recensie-licht-in-de-tunnel/ 
https://www.marcdehond.nl/lichtindetunnel/ 

https://www.youtube.com/watch?v=EfuwdASH4UM 

https://www.ad.nl/video/kanalen/films-series~c345/series/korte-

reportage~s1013/tot-de-dood-ons-scheidt-docu-over-marc-de-hond~p152408  

Zie ook: 

https://www.patientervaringsverhalen.nl/images/abook_file/Marc%20de%20Hon1.

pdf  
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